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1. Inleiding 
 

1.1 Project KIJK aanleiding en doel 
 

De dijk voldoet niet aan de norm  

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) beheert de 
primaire waterkering langs de Hollandsche IJssel  tussen Gouderak en Krimpen aan den 
IJssel (dijkring 15). Primaire waterkeringen moeten, gedurende langere tijd, hoge 
waterstanden kunnen keren om overstromingen te voorkomen. De dijken worden daarom 
periodiek getoetst om te beoordelen of ze stevig genoeg zijn. De Hollandsche IJsseldijken 
aan de zijde van de Krimpenerwaard voldoen niet aan de huidige en de nieuwe eisen 
voor waterveiligheid. Naast een stabiliteitsprobleem is er ook sprake van een 
hoogteprobleem. Ook als de Stormvloedkering Hollandsche IJssel gesloten is, moeten de 
achterliggende dijken water kunnen keren. Bij hevige regenval worden de diepe polders 
uitgemalen op de Hollandsche IJssel. Het probleem van binnenwaartse macrostabiliteit 
gaat in de toekomst verergeren. Enerzijds door extreme weersomstandigheden door de 
mondiale klimaatverandering, anderzijds door de autonome bodemdaling in de 
Krimpenerwaard. 

HHSK moet daarom ongeveer tien kilometer dijk tussen Gouderak, Ouderkerk aan den 
IJssel en Krimpen aan den IJssel verbeteren om de kans op wateroverlast zo klein 
mogelijk te maken, en zodat de ruim 200.000 mensen in het achterliggende gebied hier 
ook in de toekomst veilig kunnen wonen, werken en recreëren. De versterking is 
gecombineerd in het project Krachtige IJsseldijken Krimpenerwaard (KIJK). De 
hoofddoelstelling van het project is de bewoners en waarden die aanwezig zijn achter 
deze dijken te beschermen tegen hoogwater en overstroming van de Hollandsche IJssel. 
De dijkverbetering Krachtige Ijsseldijken Krimpenerwaard is een onderdeel van het 
landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).   

Het project KIJK is gefaseerd in een verkenning, planuitwerking en realisatiefase. Het 
hoogheemraadschap is in 2015 gestart met de verkenningsfase voor het project. In de 
verkenningsfase zullen we de IJsseldijken nader onderzoeken om een gedetailleerd beeld 
van de situatie te krijgen en van de mogelijke oplossingsrichtingen. Eerst worden alle 
mogelijke alternatieven bekeken en daaruit de kansrijke oplossingsrichtingen bepaald. 
Het hoogheemraadschap werkt deze kansrijke oplossingsrichtingen uit en bepaalt een 
voorkeursalternatief, de best passende oplossing voor verbetering van de dijk om de 
waterveiligheid het beste te kunnen borgen. Dit doen we in overleg met 
belanghebbenden zoals provincie Zuid-Holland, de gemeente Krimpen aan den IJssel en 
de gemeente Krimpenerwaard, bewoners en bedrijven en andere belanghebbende 
partijen. 

Dit voorkeursalternatief wordt in de planuitwerkingsfase verder uitgewerkt in een 
projectplan Waterwet of in een projectbesluit op basis van de nieuwe Omgevingswet. De 
planuitwerkingsfase resulteert in een besluit voor de uitgewerkte voorkeursvariant. Na de 
planuitwerking volgt de realisatiefase waarin de daadwerkelijke maatwerkoplossingen 
verder worden geoptimaliseerd en uitgevoerd worden. 

Een zorgvuldig besluit; doorlopen m.e.r.-procedure 

Voordat de realisatie kan beginnen, wordt door het hoogheemraadschap een projectplan 
of projectbesluit (in de nieuwe omgevingswet) vastgesteld en aan de provincie 
voorgelegd ter goedkeuring. Bij de besluitvorming over de dijkversterking moeten ook de 
mogelijke effecten op het milieu en de omgeving worden beschouwd. 
Dijkversterkingsprojecten zijn m.e.r.1-beoordeling plichtig. Gezien de omvang van het 

                                                           
1 M.e.r. staat voor milieueffectrapportage (de procedure). MER staat voor Milieueffectrapport (het document). 



project en de te verwachten milieueffecten is gekozen om een vrijwillige m.e.r. uit te 
voeren. De kern van de m.e.r.-procedure is het in beeld brengen van milieueffecten, 
waarbij het verschil tussen de huidige en toekomstige milieusituatie inzichtelijk wordt 
gemaakt. Voor wat betreft de toekomstige situatie moeten verschillende kansrijke 
alternatieven worden beschouwd.  

Het MER-rapport wordt, formeel gezien, opgesteld ter onderbouwing bij het - aan het 
eind van de planuitwerkingsfase - te nemen besluit over het projectplan Waterwet. 
Omdat het in de verkenningsfase te nemen besluit over het voorkeursalternatief ook een 
zorgvuldige afweging vereist, wordt het MER voor het project KIJK echter in twee delen 
samengesteld. Het eerste deel van het MER, dat wordt opgesteld in de verkenningsfase, 
vormt de ondersteuning van de medio 2018 te nemen beslissing voor het uitwerken van 
het voorkeursalternatief. Het tweede deel van het MER, op te stellen in de 
planuitwerkingsfase, vormt de ondersteuning van de uitwerking van het voorkeurs-
alternatief en het te nemen besluit over de dijkversterking. De bureaustudies vormen een 
bouwsteen voor het eerste deel van het MER.  

In het kader van de m.e.r.-procedure is in een eerder stadium de Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau Krachtige IJsseldijk Krimpenerwaard (NRD KIJK) opgesteld en in procedure 
gebracht. De Commissie m.e.r. heeft in dit kader een advies uitgebracht over de 
essentiële informatie die benodigd is voor het op te stellen MER. Bijlage C geeft inzicht in 
de wijze waarop invulling is gegeven aan de NRD en adviezen van de Commissie m.e.r. 

1.2 Bureaustudies 
 

Bureaustudies, veldonderzoeken en effectbeschrijvingen 

Om inzicht te krijgen in de huidige milieusituatie en vervolgens alternatieven te kunnen 
beoordelen op effecten wordt onderzoek verricht naar de voor dit project relevante 
milieuaspecten. Het onderzoek bestaat uit een reeks bureaustudies (onderzoek fase 1) 
en veldonderzoeken (onderzoek fase 2). In de bureaustudies wordt de reeds beschikbare 
relevante kennis en informatie binnen het studiegebied van KIJK verzameld, beschreven 
en in kaart gebracht. In de veldonderzoeken worden vervolgens de ontbrekende 
inzichten verzameld, onder andere door het verrichten van waarnemingen in het veld 
(bijv. grondboringen, natuurinventarisatie of verkeerstellingen). Ook kan veldonderzoek 
worden ingezet om de informatie uit de bureaustudie te verifiëren of nader te detailleren. 
De informatie uit de bureaustudies en veldonderzoeken wordt – op het moment dat er 
kansrijke alternatieven zijn vastgelegd (verwachting juni 2017) – gebruikt om de 
milieueffecten van deze alternatieven te bepalen en om tot een onderbouwd 
voorkeursalternatief te komen.  

Voor elk van onderstaande 10 milieuaspecten is een bureaustudie opgesteld en wordt 
indien relevant een veldonderzoek uitgevoerd.  

 Water  Archeologie 
 Bodem  Woon- en leefomgeving 
 Natuur  Verkeer 
 Landschap  Kabels en leidingen 
 Cultuurhistorie  Niet gesprongen explosieven 

 

De bureaustudies zijn opgesteld in de periode november 2016 tot maart 2017 (onderzoek 
fase 1). Veldonderzoeken worden uitgevoerd in de periode maart – november 2017. De 
effectbeschrijving van de kansrijke alternatieven wordt uitgevoerd in de periode juni – 
november 2017 en de effectbeschrijving van het voorkeursalternatief vóór april 2018.   
De rapportage van de bureaustudie bevat tevens het Plan van Aanpak voor het 
veldonderzoek (zie 4.2).  

                                                                                                                                                                                     
 



Totstandkoming bureaustudies  

De uitgangspunten voor de wijze van uitvoering van de bureaustudies zijn bij aanvang 
vastgelegd in een Activiteitenplan per studie. De uitgangspunten voor bureaustudie 
bodem zijn opgenomen in hoofdstuk 2 van dit rapport. 

Vervolgens zijn relevante bestaande stukken (onderzoeksrapporten, wettelijke- en 
beleidskaders, informatieve kaarten, GIS-data, gebiedsbeschrijving e.d.) verzameld en 
geanalyseerd. Ook zijn relevante specialisten (binnen HHSK) en ‘dijkkenners’ (personen 
en organisaties buiten HHSK) benaderd en is op die wijze informatie en kennis over het 
gebied en/of het specifieke milieuaspect opgehaald. De verzamelde informatie is in de 
rapportages bureaustudie opgenomen. In een aantal gevallen is de informatie in 
(GIS)kaarten weergegeven.  

De concept rapportages zijn beoordeeld door het projectteam KIJK van HHSK en in een 
aantal gevallen door specialisten en ‘dijkkenners’. Opgehaalde wensen, eisen, reacties, 
verslagen en adviezen zijn aantoonbaar verwerkt en teruggekoppeld (zie ook bijlage A). 
De definitieve rapportages zijn vastgesteld door HHSK. 

1.3 Scope, plan- en studiegebied 
 

Scope KIJK 

De hoofddoelstelling van het project KIJK is ervoor te zorgen dat de bewoners en 
(economische) waarden achter de waterkering in normtraject 15-3 van dijkring 15 
worden beschermd tegen hoogwater en overstroming van de Hollandsche IJssel. Het 
betrekken van de omgeving en het benutten van meekoppelkansen behoort tot de 
nevendoelen van het hoogheemraadschap. 

De scope is de ruimtelijke afbakening van het project en bestaat uit drie onderdelen: 

1. Veiligheidsopgave: het technisch veiligheidsprobleem met dijkvakken of 
kunstwerken die niet voldoen aan de norm, met beschrijving van bijbehorend 
faalmechanisme; 

2. Inpassingsopgave: de in te passen functies en waarden in het projectgebied; 
3. Omgevingsopgave: de eventuele mee te nemen gebiedsontwikkelingen en/of 

verbetering van ruimtelijke kwaliteit (meekoppelkansen). 

Het plangebied is het gebied zoals dit wordt afgebakend in het projectplan Waterwet en 
waar binnen de dijkversterking plaatsvindt. Zo nodig dienen ter realisatie in het 
plangebied ook de bestemmingsplannen te worden gewijzigd en vergunningen en 
ontheffingen tezamen met het projectplan te worden gecoördineerd. Het plangebied voor 
KIJK omvat in ieder geval de dijktrajecten in de scope. In de fase van de bureaustudies is 
het plangebied als volgt gedefinieerd:  

 De dijk met kruin, talud en teen;  
 Een strook van 50m. vanaf de kruin van de dijk aan de rivierzijde, en 100m. aan 

de zijde van de Krimpenerwaard. De oplossingsrichtingen voor de dijk en ook een 
eventuele verlegging van kabels en leidingen vallen binnen deze zone. 

Daarnaast is er sprake van een groter plangebied voor mogelijke tijdelijke vervanging 
van de verkeersfunctie: het onderzoeksgebied. Dit gebied is als volgt gedefinieerd:  

• Het gebied achter de dijk en de bewoning tot en met de tiendwegen;  
• De Hollandsche IJssel; 
• De dijk aan de overzijde van de Hollandsche IJssel, inclusief een strook van 50m. 

binnendijks.  



Met satellietbeelden wordt de mate van verzakking van grond en gebouwen in kaart 
gebracht; de blauwe stippellijn op de kaart geeft de contour van het onderzoeksgebied 
weer voor dit aspect.  

Hieronder is het plangebied en het onderzoeksgebied op kaart weergegeven. 

 

Studiegebied 

De effecten van de voorgenomen activiteit kunnen verder reiken dan de grenzen van het 
plangebied. In het MER dient daarmee rekening te worden gehouden. De omvang van 
het studiegebied, waarvoor de effecten worden beschreven, moet zodanig groot zijn dat 
alle relevante effecten binnen het onderzoekgebied vallen. Het studiegebied kan per 
onderwerp en effect dus verschillen, afhankelijk van het bereik van de effecten. In de 
bureaustudies is per betreffend milieuaspect het aangehouden studiegebied 
weergegeven.  



Historische beschrijving van de KIJK-dijk 
 
Invloed van rivieren en de zee 
De dijk die centraal staat in project KIJK beschermt de Krimpenerwaard tegen hoogwater. De 
Krimpenerwaard is een veenweidegebied, dat vanaf de 11e eeuw wordt ontgonnen vanaf de 
rivieren de Lek, de Vlist en de Hollandsche IJssel. De Hollandsche IJssel is in die tijd nog een 
zijarm van de Lek, die aftakt nabij Vreeswijk (vlak boven Vianen). Sinds de eerste ontginningen 
worden ook de eerste kaden aangelegd langs de rivier, om het slechts iets hoger gelegen land 
tegen hoogwater te beschermen. In 1285 is de Hollandsche IJssel bij de splitsing met de Lek 
afgedamd, waardoor de gemiddelde waterstand op de Hollandsche IJssel een stuk lager wordt 
dan van de Lek en zo de afwatering verbeterd. De rivier wordt nu alleen nog gevoed door 
gegraven wateren, zoals het Merwedekanaal. Er is wel een open verbinding met zee en er is dus 
sprake van getijde-invloed.  In 1854 wordt ook bij Gouda een dam gelegd, met hierin een sluis, 
waardoor de zee-invloed vanaf dan tot aan Gouda loopt. Stroomopwaarts van Gouda naar 
Nieuwegein is de Hollandsche IJssel gekanaliseerd. 
 
Diverse dijkdoorbraken en overstromingen: 1400 - 1700  
Het hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard is in 1430 opgericht als reactie op de St. 
Elisabethsvloed van 1421. Er zijn in de loop ter tijd verscheidene dijkdoorbraken en 
overstromingen geweest. Zo is in 1672 de oude Hollandse Waterlinie opzettelijk geïnundeerd. 
Vervolgens hebben in 1677, 1726, 1751 en 1760 grote dijkdoorbraken en daaruit resulterende 
overstromingen plaatsgevonden. In deze periode was de IJsseldijk over het algemeen niet heel 
sterk, door de venige ondergrond en gebrek aan financiële middelen om deze te verzwaren. 
Overstromingen versterkten de armoede in de regio nog meer, maar maakte ook duidelijk dat 
dijkverzwaring en - verhoging van levensbelang was. De dijken werden dan ook na elke 
overstroming of risicovolle situatie weer wat verder opgehoogd en versterkt.  
 
Omvangrijke dijkverhogingen: 1916 en 1952 
In 1916 vond een grote dijkverhoging plaats, naar aanleiding van de stormvloed in januari van 
dat jaar, waar het water vervaarlijk hoog aan de dijken stond. In de bebouwde kom van 
Ouderkerk en Gouderak werd de dijk met ongeveer 80 cm verhoogd op andere plekken tot wel 
1.5 meter. De bebouwing kon veelal worden ontzien, door grondkerende muren toe te passen op 
enige afstand van de voorgevels. In 1952 werd de dijk opnieuw onderhanden genomen, na 
nieuwe berekeningen aan de eisen waaraan de dijk diende te voldoen. Vóór de stormvloed is in 
dat jaar totaal 2.4 km dijk verhoogd.  
 
Stormvloedramp, dijkdoorbraak 1953  
Op 1 februari 1953, de nacht van de stormvloedramp, wordt ook de Krimpenerwaard bedreigd 
door hoge waterstanden. De stormpolder ten westen van Krimpen loopt na het breken van de 
dijk volledig onder. Omstreeks half 6 in de ochtend bezwijkt ook de dijk bij Ouderkerk, vlak 
naast de Gereformeerde kerk. Het gat van bijna 40 meter lang wordt gedicht met twee 
sloopschepen die worden afgezonken in het gat. Een laadschip weet met een lading zand en puin 
het gat uiteindelijk weer te dichten. Het stuk dijk dat doorbreekt stond op de planning om 
binnen een paar maanden versterkt te gaan worden, maar dat kwam dus te laat. Er ontstaat een 
metersdiep wiel en de polder Kromme, Geer en Zijde loopt vol. De Krimpenerwaard komt er 
uiteindelijk relatief goed vanaf door het snelle dichten van het gat en de kaden die een verdere 
inundatie van de Krimpenerwaard voorkomen. Na de stormvloedramp wordt de Deltacommissie 
opgericht, waar het Deltaplan uit voortkomt. In 1958 is het eerste deltawerk gereed: de 
stormvloedkering bij Krimpen aan den IJssel. Ook wordt circa 4 km dijk opgehoogd.  
 
De dijk als plek voor industrie en transport 
De Krimpenerwaard is nog steeds een landbouwgebied maar er is ook steeds meer ruimte voor 
natuur en recreatie. De dijken van de Hollandsche IJssel hebben, naast de functie van 
ontginning-as, van oudsher een belangrijk functie vanuit bedrijvigheid en transport. De dijk 
heeft dan ook een rijke industriële geschiedenis. Door de open verbinding met zee is altijd veel 
verse klei afgezet, waardoor vooral in de 17e en 18e eeuw een bloeiende baksteenindustrie 
ontstaat langs de dijken van de rivier. Deze industrie gebruikt de rivier als belangrijkste 
vervoers-as. Om de klei te verzamelen worden in de uiterwaarden ‘rikken’ gelegd waarachter de 
klei neerslaat: de zellingen. Later worden deze zellingen verder opgehoogd en gebruikt als 
locatie voor nieuwe industrieterreinen en woonwijken. De baksteenindustrie en later andere 
industrieën en scheepsbouwactiviteiten maken gebruik van de rivier als transportas. De weg op 
de dijk is een regionale ontsluitingsroute tussen Krimpen aan den IJssel en Gouda.  
 

  



  



2. Uitgangspunten bureaustudie 
 

Bureaustudie Bodem  
23 nov. 2016 
Uitgangspunten 
vastleggen 

Op 18 november 2016 is vastgelegd dat de bureaustudie zich zal 
richten op de dijk en op de aanliggende strook van 100 m aan beide 
zijde van de dijk ten zuiden van de IJssel. 
 
Relevantie bodemonderzoek 
Ten behoeve van de beoogde werkzaamheden aan-/in de dijk is inzicht 
gewenst in de aard en omvang van de verontreinigingen. De kwaliteit 
van de land- en of waterbodem is medebepalend voor de 
mogelijkheden van het grondverzet. Ook is het van belang om te weten 
of werkzaamheden in de grond dienen te worden aangemerkt als een 
bodemsanering (en welke bodemsanerings-procedures dienen te 
worden gevolgd). Tot slot is het inzicht in welke veiligheidsmaatregelen 
van kracht zijn voor de mensen die in-/met de grond moeten werken 
relevant. Om deze redenen is betrouwbaar inzicht gewenst in de 
bodemkwaliteit ter plaatse van het gehele tracé, op perceelsniveau. 
 

Informatie 
verzamelen 

Voor bodem betreft dit in ieder geval de volgende 
bronnen/documenten:  

 Middels Google maps / Bing maps / Streetview 
/ www.dotkadata.com inventariseren we het plan-/studiegebied.  

 Aan de hand van historische kaarten bekijken we hoe de 
omgeving is veranderd de afgelopen 116 jaar (bijv. 
via www.topotijdreis.nl of www.watwaswaar.nl ). Hierbij kijken 
we ook naar dempingen, ontwikkeling woonlocaties, 
bedrijventerrein etc. 

 Op basis van de bodemkwaliteitskaart kijken we wat kan worden 
verwacht voor de (achtergrond)kwaliteit van de grond.  

 We vragen historische informatie op bij het bodemloket 
(www.bodemloket.nl en/of bodemloket 
omgevingsdienst/gemeenten c.q. archieven Wet Milieubeheer, 
bouw- en woningtoezicht, ondergrondse tanks) .  

 Saneringslocaties (bij de provincie)  
 Streekarchief 
 Locatiebezoek en raadplegen historische vereniging.  

 
Als er informatie bekend is, analyseren we deze. Is er alleen 
verkennend onderzoek en zijn er geen verdachte activiteiten en status 
voldoende onderzocht of zijn er meerdere rapporten, saneringen, tanks 
etc., status vervolgonderzoek uitvoeren? In het laatste geval bekijken 
we de afstand tot het plangebied. Relevante informatie uit bestaande 
rapporten wordt op kaart vastgelegd.   
Vervolgens bepalen we of er voldoende bekend is om een uitspraak te 
doen; verwachten we wel – of geen verontreiniging op de 
onderzoekslocatie of is aanvullende informatie nodig. Deze informatie 
wordt op kaart vastgelegd, hierbij zullen 4 categorieën worden 
gehanteerd:  
1 niet verontreinigd,  
2 mogelijk verontreinigd (verdachte locatie)  
3 verontreinigd, eenvoudige sanering bij werkzaamheden 
4 verontreinigd, complexe sanering bij werkzaamheden 
 

Rapportage De conceptrapportage bodem bevat:  
 Een lijst met locaties/adressen waarover bodeminformatie 

bekend is. De informatie zal ook op kaart worden weergegeven.  

http://www.dotkadata.com/
http://www.topotijdreis.nl/
http://www.watwaswaar.nl/
http://www.bodemloket.nl/


 Een lijst met locaties/adressen waarover nog onvoldoende 
bodeminformatiebekend is.  

 
  



3. Resultaten bureaustudie Bodem   
 

3.1 Conclusies bureaustudie 
 
Op basis van de bureaustudie bodem is een beeld ontstaan van de milieuhygiënische 
kwaliteit van de bodem rond het dijktraject dat binnen de scope van KIJK ligt. Over het 
algemeen kan gesteld worden dat rond de 10 km dijk tussen Krimpen aan den IJssel en 
Gouderak relatief veel verontreinigingslocaties voorkomen. Deels is dit het gevolg van 
het grote aantal slootdempingen met divers afval (waaronder bedrijfsafval) en 
ophogingen met verontreinigd materiaal en deels door de lange geschiedenis van 
bedrijvigheid langs de dijk en de rivier met bedrijven die doorgaans voor 
bodemverontreiniging zorgden zoals scheepswerven, metaal(constructie)-bedrijven en 
enkele benzinepompen met opslag. Daarnaast liggen binnen dit gebied 13 buitendijkse 
locaties (vroegere zellingen) die in het verleden zijn opgehoogd met baggerspecie en 
divers afval waaronder bedrijfs- en chemisch afval. 

Ter plaatse van een groot aantal percelen binnen het studiegebied heeft 
bodemonderzoek plaatsgevonden. In totaal hebben op 138 adressen één of meer 
bodemonderzoeken plaatsgevonden. Op circa 25 locaties komen sterke verontreinigingen 
voor waarvan 13 locaties de eerder genoemde zellingen betreffen. De meeste 
slootdempingen zijn niet milieuhygiënische onderzocht. Binnen het studiegebied komen 
ook een groot aantal verdachte locaties voor – (deel)locaties met potentiële 
bodemverontreiniging – die voor zover bekend niet eerder zijn onderzocht. Het betreffen 
veelal locaties met (in het verleden) een brandstoftank, kolenhandelaren, enkele 
bedrijfslocaties en een paar benzine-servicestations die zich langs de dijk bevonden. In 
totaal gaat het om circa 120 adressen. Een verontreiniging op deze locaties is niet uit te 
sluiten. Bij graafwerkzaamheden dient hier bodemonderzoek plaats te vinden. Ook de 
dijk en de berm langs de dijk betreffen verdachte locaties. De dijk is verdacht voor 
bodemverontreiniging als gevolg van ophogingen met puin en slakken, terwijl de berm 
verdacht is als gevolg van depositie van het verkeer en vermenging met verontreinigd 
ophoogmateriaal. Op basis van resultaten van een reeds uitgevoerd onderzoek ter 
plaatse van de berm wordt verwacht dat matige en ook sterke verontreinigingen 
voorkomen in de berm. Bij graafwerkzaamheden in het kader van de dijkversterking 
dient hier eveneens bodemonderzoek plaats te vinden. 

Indien ten behoeve van de dijkversterking ingrepen gaan plaatsvinden ter plaatse van 
een geval van ernstige bodemverontreiniging dient voorafgaand aan de werkzaamheden 
een saneringsplan, plan van aanpak of BUS-melding/ BUS-melding ‘tijdelijke uitplaatsing’ 
ingediend te worden bij het bevoegd gezag. Dit geldt ook voor de locaties die reeds zijn 
gesaneerd met een leeflaag2.  Vanuit de Arbowet en Arbobesluit is het tevens 
noodzakelijk om bij graafwerkzaamheden in bodemverontreiniging een veiligheidsplan op 
te stellen. 

Ter plaatse van de onverdachte percelen worden maximaal lichte en matige verhogingen 
verwacht (zie bodemkwaliteitskaart). Bij graafwerkzaamheden op deze locaties is een 
bodemonderzoek niet nodig. Er dient echter nog wel een uitbreiding van onderhavig 
vooronderzoek plaats te vinden met onder andere een locatiebezoek. Hiermee kan 
geverifieerd worden of hier daadwerkelijk sprake is van een onverdachte locatie. Indien 
blijkt dat er een erfophoging heeft plaatsgevonden is de locatie alsnog verdacht en dient 
bodemonderzoek plaats te vinden. Bodemonderzoek is ook nodig bij het aantreffen van 
dammen. Bij onverdachte percelen kan worden volstaan met een verwijzing naar de 
achtergrondkwaliteit zoals aangegeven op de bodemkwaliteitskaart.  

                                                           
2 Alleen in die gevallen waarbij graafwerkzaamheden slechts tot 0,5 m diep in een leeflaag van één meter plaats 
vinden volstaat enkel een melding naar het bevoegd gezag 



Bodemkwaliteitskaart/ Besluit Bodemkwaliteit 

De algemene bodemkwaliteit binnen het studiegebied volgt uit de 
bodemkwaliteitskaarten. Ter plaatse van de lintbebouwing langs de dijk is de gemiddelde 
bodemkwaliteit buiten de verdachte locaties klasse ‘Industrie’ (lichte en matige 
verontreinigingen). Voor grondverzet gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. De 
functie van de zone langs de dijk is Wonen waardoor toe te passen grond hier moet 
voldoen aan klasse ‘Wonen’ (generiek beleid). Om toch vrij grondverzet mogelijk te 
maken binnen de zone is gebiedsspecifiek beleid opgesteld door de omgevingsdiensten 
(ODMH en DCMR). Grond die uit de zone vrijkomt mag ook worden toegepast binnen de 
zone mits het gaat om grond afkomstig van een onverdachte locatie. Voor grondverzet 
binnen de bermen gelden iets andere regels. De bermen zijn namelijk verdacht voor een 
bodemverontreiniging als gevolg van de ligging langs een drukke weg. Binnen de bermen 
van Krimpen a/d IJssel is het ook mogelijk grond uit de bermzone ook weer toe te 
passen in de berm. Voorwaarde hiervoor is het uitvoeren van een verkennend 
bodemonderzoek om vast te stellen of geen sterke bodemverontreiniging voorkomt. Voor 
de bermen langs de dijk in de gemeente Krimpenerwaard is deze verruiming er niet. De 
toepassingseis voor de bermen is klasse Wonen (gelijk aan de functie van de aanliggende 
zone). Voor grondverzet en hergebruik binnen de bermzone in de gemeente 
Krimpenerwaard wordt aanbevolen om gebruik te maken van de Regeling ‘tijdelijke 
uitname’ van het Besluit Bodemkwaliteit (artikel 36- lid 3). Deze Regeling maakt het 
mogelijk om zonder de uitvoering van partijkeuringen uitgenomen grond zonder te zijn 
bewerkt, op of nabij dezelfde plaats en onder dezelfde conditie opnieuw toe te passen. 
Wel is in dat geval eveneens een verkennend bodemonderzoek nodig om een geval van 
ernstige bodemverontreiniging uit te sluiten. 

Zellingen 

Ter plaatse van de buitendijkse zellingen komen sterke verontreinigingen in grond en 
grondwater voor als gevolg van de ophogingen. Bij de zellingen met stortmateriaal is 
gebleken dat tegen de dijk aan is gestort. De zellingen zijn alle gesaneerd. Met 
uitzondering van de Zellingwijk te Gouderak heeft sanering plaats gevonden door middel 
van isolatie. Bij ingrepen ter plaatse van de zellingen ten behoeve van de dijkversterking 
zal rekening gehouden moeten worden met zowel de verontreinigingen als met de 
diverse isolatiemaatregelen (leeflaag, folie, damwand, kleiwand, verhardingen). 
Werkzaamheden in of op een leeflaag dienen te worden gemeld bij het bevoegd gezag. 
Bij (uitgebreide) graafwerkzaamheden is een saneringsplan en veiligheidsplan nodig. Bij 
eventuele graafwerkzaamheden bij de zellingen ‘Avia’, ‘Schanspolder’ en ‘Geitenweide’ 
dient rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van dikke pakketten 
stortmateriaal met ook chemisch afval waardoor aanvullende veiligheidsmaatregelen 
nodig zullen zijn. Bij het plaatsen van damwanden dient rekening gehouden te worden 
met de grondwaterverontreinigingen.    

Buitengebied 

Indien in het kader van het project KIJK werkzaamheden gaan plaatsvinden in het 
buitengebied (op meer dan 100 meter afstand van de dijk) dient rekening gehouden te 
worden met de aanwezigheid van een groot aantal slootdempingen. Bij de dempingen 
met afval zijn sterke verontreinigingen niet uitgesloten. Ook dient aandacht besteed te 
worden aan asbest in de dempingen en in eventuele ophooglagen op de erven.  

Verhardingen 

Er zijn geen kwaliteitsgegevens bekend van oude verhardingslagen en fundatielagen 
onder het asfalt op de dijk. Aangenomen kan worden dat de oudere asfaltlagen 
teerhoudend zijn. In recent geplaatste boringen door Fugro zijn puin, ijzerresten, slakken 
en koolsporen aangetroffen in de top van de dijk. Rekening gehouden moet worden met 



niet-herbruikbare fundatielagen. In de grondlagen hieronder komen bijmengingen met 
puin voor tot 1,5 en 2 m-mv.  

Waterbodem 

In het verleden is de waterbodem op het traject tussen Gouderak en Krimpen a/d IJssel 
sterk verontreinigd geraakt. In 2008 heeft een grote waterbodemsanering 
plaatsgevonden in het kader van het project “Hollandsche IJssel”. Hierbij is een groot 
deel van het verontreinigde slib verwijderd en afgevoerd. Ter plaatse van delen van de 
oevers kon niet overal het verontreinigde slib verwijderd worden als gevolg van 
steenstort langs de dijk. Het slib wat zich hier nog bevindt is verontreinigd met zware 
metalen, bestrijdingsmiddelen (drins), PCB’s en PAK. Op enkele delen van het traject 
heeft sanering plaatsgevonden middels afdekking. De restverontreinigingen zijn 
aangegeven op een kaart in bijlage XVI. 

Voor een snel beeld van de verontreinigde locaties en reeds onderzochte percelen wordt 
verwezen naar de kaarten in bijlage II.  

 

3.2 Rapportage bureaustudie 
 

De bureaustudie Bodem is bijgevoegd in bijlage B.  

 

  



4. Voorstel vervolgonderzoek 
 

4.1 Plan van Aanpak veldonderzoek 
 
De veldstudie bodem heeft als doel inzicht te geven in de actuele verontreinigings-
situatie ten behoeve van de toekomstige werkzaamheden. De verontreinigingssituatie 
heeft invloed op de mogelijkheden en de kosten voor de realisatie van de dijkversterking 
en de ophoging van de dijk. Daarnaast is vanuit de diverse wetgeving en protocollen 

verplicht om ter plaatse van verdachte locaties een bodemonderzoek uit te voeren 
alvorens graafwerkzaamheden uitgevoerd kunnen worden ten behoeve van de veiligheid 
van de werknemers en ten behoeve van het bepalen van de afzetmogelijkheden van 
ontgraven materiaal. Op basis van de mate van verontreinigingen kan conform de regels 
een veiligheidsregime worden vastgesteld waaronder de aannemer zijn werkzaamheden 
straks zal moeten uitvoeren. 

Omdat op dit moment nog geen kansrijke alternatieven zijn vastgesteld is er een kans 
dat onnodig bodemonderzoek wordt uitgevoerd indien het bodemonderzoek op korte 
termijn wordt uitgevoerd. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen zal een definitief plan 
voor een bodemonderzoek pas in mei 2017 worden vastgesteld. Verwacht wordt dat de 
onderzoeken in de periode mei tot september 2017 uitgevoerd worden. Aanbevolen 
wordt om kort voor de uitvoer van de veldstudie nogmaals te kijken naar de op dat 
moment meest aannemelijke voorkeursvariant. Afhankelijk van de omvang van het 
bodemonderzoek oftewel de lengte van het traject is de doorlooptijd van een 
bodemonderzoek zes tot tien weken. In die periode kan ook een verhardingen onderzoek 
(asfalt en funderingslagen) worden uitgevoerd. 

Op basis van andere dijkversterkingsprojecten is het aannemelijk dat onderzoek zal gaan 
plaatsvinden op (delen van) de volgende drie locaties, te weten: 

 De toplaag/bovengrond van de dijk (onder het asfalt) in verband met een 
mogelijke verhoging, 

 De bermen in verband met een mogelijke verbreding naast ophoging, 
 Ter plaatse van de teen van de dijk bij bekende (mobiele) verontreinigingen bij 

verbreding. 

Het onderzoek ter plaatse van de dijk en de berm kan plaatsvinden volgens de normen 
van de NEN 5740. De onderzoeksstrategie volgt de "Onderzoeksstrategie voor een 
diffuus belaste lijnvormige locatie met een heterogeen verdeelde verontreinigde stof 
(VED-HE-L)" van de NEN 5740.Tegelijkertijd kan het onderzoek op de dijk voldoen aan 
de richtlijn CROW 210 ‘Richtlijn omgaan met vrijkomend asfalt’ die geldt voor de afvoer 
van het asfalt. Een onderzoek ter plaatse van de berm (VED-HE-L) bestaat uit één boring 
per 50 m en één peilbuis per 1000 m plus één peilbuis per locatie. Per 1000 m dient een 
mengmonster te worden onderzocht van de ondergrond en van de bovengrond plus één 
extra boven- en ondergrond monster per locatie. 

In overleg met de opdrachtgever kan besloten worden om het gehele traject of delen 
ervan te onderzoeken met een kleinere onderzoeks-intensiteit (indicatief onderzoek) 
waardoor al wel een indicatie wordt verkregen van de verontreinigingssituatie. Het 
onderzoek dient daarna nog wel te worden aangevuld tot een compleet onderzoek als de 
werkzaamheden daadwerkelijk van start gaan. Bij de bekende (mobiele) gesaneerde 
verontreinigingen is in de meeste gevallen nog een (rest)verontreiniging in de dijk 
aanwezig omdat ontgravingen ter plaatse van een dijklichaam niet gewenst is. Daarnaast 
zijn veel verontreinigingen bij de zellingen aanwezig tot dicht tegen de dijk aan. Tijdens 
het bodemonderzoek zal hier extra aandacht aan moeten worden besteed. Daarnaast zijn 
er nog een aantal verdachte locaties aanwezig die niet eerder zijn onderzocht. Hierbij 



moet gedacht worden aan voormalige benzinepompen (benzine-servicestations) en 
percelen met ondergrondse brandstoftanks. 

Kabels en leidingen tracé 

Op die plaatsen waar sprake is van hoog breed voorland zou in principe geen 
dijkversterking nodig zijn. De opdrachtgever heeft echter aangegeven dat er mogelijk in 
samenhang met dit project werkzaamheden aan het kabels en leidingen tracé gaan 
plaatsvinden. In dat geval zal er mogelijk ook ter hoogte van deze delen van de dijk 
gegraven gaan worden ter plaatse van een nieuw kabel en leidingen tracé. Indien deze in 
de berm komt te liggen is hier ook bodemonderzoek noodzakelijk. Bij een keuze om een 
nieuw kabel- en leidingentracé aan te leggen in een strook ten zuidoosten van de 
bebouwing dient rekening gehouden te worden met de vele slootdempingen, dammen en 
ophogingen van de weilanden die hier voorkomen. 

Bij graafwerkzaamheden ten behoeve van een eventuele nieuwe kabel- en 
leidingenstrook in het achterland dient een bodemonderzoek plaatst te vinden bij de 
verdachte locaties (de dammen, gedempte sloten en ophogingen). Het onderzoek volgt 
de "Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met een plaatselijke bodembelasting 
met een duidelijke verontreinigingskern (VEP)" of "Onderzoeksstrategie voor een diffuus 
belaste lijnvormige locatie met een heterogeen verdeelde verontreinigde stof (VED-HE-
L)"van de NEN 5740. Daarnaast zal hier bij een demping of ophoging met bodemvreemd 
materiaal een asbestonderzoek noodzakelijk zijn volgens de NEN 5707 (bij grond) of 
NEN 5897 (bij meer dan 50% bodemvreemd materiaal). Indien gegraven gaat worden 
ter plaatse van een erf met erfverharding bestaande uit puin dient ook de puinlaag 
onderzocht te worden op asbest (conform het onderzoeksprotocol beschreven in de NEN 
5897). 

 
 

Van concept naar definitieve rapportage veldonderzoek 
 
Concept rapport v1 en consolidatiesessie(s) 
De resultaten van het veldonderzoek leggen we vast in een concept rapport v1. Dit  concept 
rapport v1 bespreken we in consolidatiesessies. Eén sessie met een afvaardiging uit het OM-
team eventueel aangevuld met thema-deskundigen vanuit HHSK en indien relevant een sessie 
met (externe) dijkkenners. Deze sessies benutten we om de (‘80%’) resultaten te delen en 
gezamenlijk te bepalen of deze volledig, correct en herkenbaar zijn en of er elementen zijn die 
nog nadere uitwerking vragen. De conceptrapportage wordt min. 3 werkdagen vóór de 
consolidatiesessie toegestuurd. Van de sessie wordt een besprekingsverslag gemaakt.  
 
Concept rapprtage_v2 en review 
De resultaten uit de consolidatiesessie worden verwerkt in de conceptversie v2. Deze 
conceptversie. Deze wordt voor een review aan het OM/IPM-team gestuurd. We verwachten dat 
de review in 5 werkdagen is uitgevoerd.  
 
Definitieve rapportage 
Mede op basis van de reviewronde stellen wordt een definitieve      
 

  



Bijlage A Klanteisen bureaustudie 
 

Onderstaande tabel geeft de klanteisen weer dit uit voorliggend document (bureaustudie 
Bodem) afkomstig zijn.  

 

Plaats in 
document 

Klanteis-ID  
in Relatics 

Eistekst 

§4.2 KE-0184 
 

De nazorgplannen van de zellingen waar de 
aanwezige verontreinigingen zijn ingepakt, dienen 
tijdens de uitvoering te worden nageleefd.  

 

Meldingen bewoners 

In de afgelopen periode zijn diverse meldingen van bewoners opgehaald (o.a. in 
gesprekstafels en tijdens inloopuren). Deze meldingen worden meegenomen richting de 
keuze voor het VKA en richting de planuitwerking. In de bureaustudie (bijlage B) is een 
overzicht opgenomen van de meldingen van het betreffende thema.  

  



Bijlage B Bureaustudie rapport 
 

Separate bijlage.  

  



Bijlage C Bureaustudie en verificatie NRD en advies Commissie m.e.r. 
 

In het kader van de m.e.r.-procedure is in een eerder stadium de Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau Krachtige IJsseldijk Krimpenerwaard (NRD KIJK) opgesteld en in procedure 
gebracht. De Commissie m.e.r. heeft in dit kader een advies uitgebracht over de 
essentiële informatie die benodigd is voor het op te stellen MER. Een aantal aspecten uit 
de NRD en uit het advies van de Commissie m.e.r. heeft betrekking op bodemkundige 
aspecten.  

Onderstaande tabel geeft de aanwijzingen vanuit de NRD weer én in het kort de adviezen 
van de Commissie m.e.r.. Daarnaast is aangegeven waar in welke bureaustudie invulling 
is gegeven aan deze aanwijzingen en adviezen (bedoeld als verificatie).    

 

Verificatietabel Bodem 

NRD 
Beoordelingscriteria bodem Waar komt dat aan bod Hfdst. 

Bestaande bodemverontreinigingen 
 

Bureaustudie bodem H4 

Bodemkwaliteit 
 

Bureaustudie bodem H3 

Advies Commissie m.e.r.   

Saneringslocaties: voorwaarden, mogelijke effecten, 
kansen op werk-met-werk 

Bureaustudie bodem H4 (§ 4.2) 

Grondbalans per alternatief 
 

MER (pm)  

Logistiek/voorzieningen in aanvoer/opslag grond 
 

MER (pm)  

 

  



Bijlage D Relevante wet- en regelgeving en beleidsdocumenten  
 
Onderstaande tabel geeft een (niet limitatief) overzicht van een aantal relevante wet- en 
regelgeving en beleidsdocumenten.  
 
Wet- en regelgeving, beleidsdocument 
 

Relevante voor thema 

Nationaal Waterplan Water 

Deltaprogramma 2015  Water 

Waterwet Water 

KRW en KRW-plan 2016-2021 HHSK Water 

Veenweidepact en Veenweideprogramma Water, landschap 

Wet natuurbescherming Natuur 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) Natuur 

Natura 2000  Natuur 

Verdrag van Malta Archeologie 

Nota Belvedère > Besluit Ruimtelijke Ordening Cultuurhistorie 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) > Visie erfgoed en 
ruimte ‘kiezen voor karakter’ 

Cultuurhistorie 

Modernisering Monumentenzorg  Cultuurhistorie 

Nationale landschappen  Cultuurhistorie 

Fietsplan 2016-2025; provincie Zuid-Holland  Verkeer 

Handboek Wegontwerp (CROW) Verkeer 

Wet bodembescherming  Bodem 

Besluit Bodemkwaliteit en Circulaire bodemsanering Bodem 

Nota bodembeheer (Midden-Holland en Zoetermeer) Bodem 

Keur Hoogheemraadschap Woon- en leefomgeving 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (en toekomstige 
Erfgoedwet) 

Woon- en leefomgeving 

Wet geluidshinder  Woon- en leefomgeving 

SBR richtlijn deel A en B  Woon- en leefomgeving 

Wet milieubeheer  Woon- en leefomgeving 

Bouwbesluit Woon- en leefomgeving 

Gemeentelijk geluidbeleid  Woon- en leefomgeving 

Algemene Plaatselijke Verordening (gemeenten)  Woon- en leefomgeving 

Richtlijn laag frequent geluid in de NSG (Nederlandse Stichting 
Geluidshinder)  

Woon- en leefomgeving 

Ruimtelijke agenda Midden Holland Woon- en leefomgeving 

Bestemmingsplannen Woon- en leefomgeving 
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